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 چکیده

 وجود شدخاورشناسان، و آمد ابریشم، جاده مسیر در گرفتن قرار و داشته رونق ایران در دیرباز از گردشگری و جهانگردی

کشور ایران با درک موقعیت گذرگاهی و ذاتی .مدعاست این دلیل گسترده ارتباطی راههای و قدیمی چاپارخانه های کاروانسراها،

جاذبه های گردشگری منحصر به فرد خود،می تواند با  و با داشتن خود که سه قاره آسیا،اروپا و آفریقا را به هم پیوند می دهد

در نظر گرفتن زیرساخت ها و دستورالعمل ها در خصوص رشد و توسعه صنعت گردشگری جایگاه خود را در زمینه جذب 

آمارهای موجود .گردشگر ارتقا دهد که مهمترین و پراهمیت ترین جنبه آن رشد و توسعه اقتصادی در زمینه های مختلف است

در زمینه جذب گردشگردر کشورهای حوزه خاومیانه و به خصوص کشور ترکیه که موقعیتی جغرافیایی مشابه ایران دارد،حاکی 

کتابخانه  نابعم از استفاده و تحلیلی–توصیفی روش با حاضر از آن است که وضعیت بسیار مطلوبی را نسبت به ایران دارند.پژوهش

می پردازد و یافته های پژوهش گواه از این موضوع دارد که موقعیت  پژوهش موضوع تبیین به(  اینترنت مجالت، کتب،) ای

گذرگاهی و ترانزیتی ایران نقشی انکار نشدنی و بی بدیلی در جذب و رونق گردشگری دارد و می تواند از این طریق ارز آوری و 

 توسعه  اقتصادی را بهبود بخشد.

 .گردشگری ، انزیتتر ، موقعیت گذرگاهی :واژگان کلیدی

. . 
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 مقدمه

 ویژه جاذبه ای گردان و جهان مسافران برای قدیم از هنری، و فرهنگی گرانبهای میراث و جغرافیایی موقعیت سبب به ایران،

 گذرگاهی نقش ایفای برای مناسبی بسیار موقعیت از همانند امروز، گذشته، در ابریشم ۀجاد مسیر در گرفتن قرار علت به و داشته

می  عبور ایران از بازرگانی و تجارت برای کاروانهایی گذشته، سده های و باستان در دوران نتیجه، در. است بوده برخوردار

 به کاهش وابستگی توسعه چهارم برنامه و ساله 12 انداز چشم در کشور توسعه اهداف ترین مهم از (.2931،)جوادی کردند

 .هست مهم امر این برای جایگزین بهترین صنعت توریسم و است غیرنفتی ارزی درآمدهای تنوع افزایش و نفتی درآمدهای

 ونقل، هتلداری، حمل صنعت گسترش انرژی، منابع تأمین ملی، درآمد سطح افزایش زائی، بازاریابی، اشتغال بیکاری، نرخ کاهش

 از (.2939گرائیلی،)است پذیر امکان امنیت حضورسایه  در همه و همه که است گردشگری صنعت اهداف از  پذیرایی و اقامت

است.  اجتماعی و فرهنگی طبیعی، محیط از متشکل که گیرد می صورت جغرافیایی محیط بستر در گردشگری اجتماعی، منظر

 بین اتمناسب  در کشورها رفتاری خوش و سیاسی ثبات کشور، یک از گردشگرها استقبال دالیل از ،یکی نیز سیاسی منظر از

 رد منطقه. اهیمت گردشگری یک امنیت و قدرت نشانه همچنین و آن آرامش از نشان کشور یک به گردشگر ورود.  المللی است

 را دیگران که است جغرافیایی های ویژگی همچنین و اقتصادی سیاسی بافتۀ درهم و پیچیده عوامل از متأثر ای، جامعه هر

باید با توجه به ویژگیهای فرهنگی  (.کشورهای مقصد برای موفقیت در جذب گردشگران2931 ،کند)مرتضایی می خود مجذوب

 (.2931)ابراهیم زاده،و جغرافیایی خود نسبت به فراهم آوردن زیر ساخت های الزم اقدام نمایند

 مبانی نظری پژوهش 

 گردشگری

واژه .(Longman, 1988:1712)شده است  معنا سرگرمی برای تفریح و مسافرت به معنای گردشگری النگمن لغت فرهنگ در

 از یزچ همه برگیرنده ی در واژه این. پیوندد وقوع می به گردشگرها سفر زمان در که شود می اطالق فعالیتی به گردشگری ی

 .تاس بازگشت از بعد سفر، خاطرات یادآوری و بازگشت آنجا، در اقامت نظر، مکان مورد به مسافرت سفر، برنامه ریزی قبیل

 هک تعامالتی و شده انجام نظیر خریدهای می دهد، انجام سفر، از بخشی عنوان به مسافر که است فعالیتهایی شامل همچنین

 برای سفر طول در که است تأثیراتی و فعالیتها تمامی آنکه، گردشگری خالصه. می آید وجود به مهمان و میزبان میان

آورترین  ارز و درآمدزاترین نامریی صادرات عنوان به گردشگری (.2939،و دیگران نصرالهی.)وقوع می پیوندد به بازدیدکننده،

 یک امروزی فرامدرن درعصر. دارد فرهنگی مثبت زندگی وتعامالت سطح وارتقای فقر کاهش در بسزایی وسهم است صنعت



 

 

می  آن اجتماعی به عدالت ای توسعه های وتعادل تعادل فرهنگی های دیدگاه از عموما که است اجتماعی مهم واقعیت

 منابع بزرگترین از یکی و یافته زیادی اخیـر گسترش هـای دهـه در صـنعت یـک عنوان به گردشگری (.2931،نگرند)کیانی

سازمان جهانگردی از آن به عنوان  (.tomazoniT and Crosdales,2013:22)درآمد و اشتغال زای جهان به شمار می آید

 و پژوهشگران علت همین به (.  (UNWTO, May 2012یکی از بزرگترین و پردرآمدترین صنعت رو به رشد دنیا نام برده

 قه ایمنط ملی، مختلف سطوح در میزبان جوامع اجتماعی و اقتصادی توسعه در گردشگری نقش بررسی به عالقمند متخصصان

کشور اول دنیاست  22کشور ایران از لحاظ منابع تاریخی،فرهنگی و طبیعی،جز .(Albalate at al,2009:1)محلی می باشند و

فی الممالکی و درصد سهم درآمد جهانی صنعت توریست را به خود اختصاص داده است)مستو 2اما تنها کمتر از

هرچقدر کشوری در در عوامل جغرافیایی قوی و توانا باشد توسعه یافتگی آن بهتر و بیشتر است.در واقع با توانایی .(2911گورانی،

و قدرتمندی کشورها در بهره برداری از زمین و منابع طبیعی است که موفقیت در ژئوپلیتیک گردشگری به دست می آید و 

 (. 2932فیایی بحث اصلی در جذب توریسم است)مهکوئی و دیگران،امروزه زمین و چشم اندازهای طبیعی و موقعیت جغرا

 موقعیت گذرگاهی

 یت. چنانچه موقع بین المللی ونقل محل عبور و مرور و قرار گرفتن در سر چهارراه و گذرگاه و حمل یعنی یگذرگاه یتموقع

 ینده االقاکنن یگذرگاه یتموقع آید.ی حساب م به یت استراتژیکموقع یکداشته باشد  یتاهم یا منطقه یاسدر مق یگذرگاه

قرار  نیمردم آن سرزم یاررا در اخت یمتفاوت یامکانات و فرصتها ینو سرزم یعیطب یت،محیطموقع ینواسطه ا نکته است که به

(.در تعریفی دیگر، موقعیت گذرگاهی حالتی است که یک کشور در کنار تنگه های مهم قرار 2931 روستایی، )نوریداده است

داشته باشد.مانند کشور ترکیه که تنگه های بسفر و داردانل را در اختیار دارد.این تنگه ها هم از حیث نظامی و هم ازجهت 

(.در 91،91:2913؛  و تردد افراد و نیروها نظارت دارد.)اطاعت،اقتصادی دارای اهمیت زیادی هستند.زیرا بر معیار حمل و نقل کاال

گردد،با فراهم آوردن شرایط برای حمل و نقل بین  واقع کشور گذرگاهی یا به نوعی ترانزیتی که محل عبور و مرور تلقی می

عبور کننده کاال و زیرساخت المللی و منطقه ای و تامین امنیت در داخل مرزها جغرافیایی خود برای کشورهای عبور کننده)چه 

ها و کابل های فیبر نوری و یا تردد انسان( می تواند نوعی وابستگی و به دنبال آن همبستگی کشورهای عبورکننده را نسبت به 

خود به دنبال داشته باشد.بنابراین موقعیت ارتباطی و ترانزیتی نه تنها به تولید ثروت و درآمد ملی کمک می کند بلکه امکان 

نترل را برای کشور ترانزیتی فراهم کرده و نوعی رابطه سیاست خارجی از موضع برتر را به کشور دارنده ی آن اعطا می ک

 (.123:2933کند.)حافظ نیا،

 ترانزیت



 

 

ترانزیت کاال به مفهوم ورود کاال از مرز یک کشور و خروج از مرز یک کشور است.محموله های ترانزیتی که از یک کشور از 

ت زیر بنایی حمل و نقل،امکانات رفاهی و سایر خدمات آن کشور بهره می گیرند و عوارض ترانزیتی پرداخت می امکانا

بنابراین  ترانزیت رویه ای است که به موجب آن اجازه داده می شود تا کاال یا مسافر خارجی که  (.2913کنند.)احمدی پرتوی،

ی باشد،تحت نظارت و شرایط خاص از یک نقطه مرزی وارد و از نقطه مرزی مبدا و مقصد آن خارج از قلمرو جغرافیایی کشور م

(.از آنجایی که ترانزیت کاال به دلیل استفاده عمده از بسترها 2913دیگر خارج شود)سند توسعه ویژه فرابخشی توسعه ترانزیت،

د نداشته و با امکانات  موجود و احیای ی موجود و زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری،نیاز چندانی به احداث زیرساخت جدی

کمک به رشد اقتصادی و...کمک نماید.لذا -افزایش اشتغال-بازنگری آنها می تواند در توسعه شبکه های حمل و نقل بین المللی

شور کبسیاری از کشورها به ترانزیت کاال به عنوان فرصت نگریسته و با یکدیگر بر سر کسب و انحراف مسیر ترانزیتی به سمت 

خود به رقابت پرداخته و با بررسی عوامل مختلف تاثیر گذار بر آن سعی در رفع مشکالت و کاهش هزینه ها و...بالطبع کسب 

مشتریان جدید دارند.بنابرابن تردد کاال از قلمرو کشورهای دیگر و خروج از آن به منظور رسیدن به مقصد،ترانزیت تلقی گردیده 

(.در آمد حاصل از ترانزیت در برخی 2931،نقل بین المللی محسوب می گردد.)دوست خواه واجاری و واژه ای در عملیات حمل و

از کشورها که از موقعیت ترانزیتی برخوردارند،سهم مهمی در تولید ناخالص ملی دارد.بخش حمل و نقل از جمله بخشهای 

نقل به خصوص برای بعضی از کشورها  که دارای زیربنایی اقتصادی هر کشوری می باشد.یکی از مزایای گسترش شبکه حمل و 

موقعیت خاص و استراتژیک هستند کسب درآمد های ارزی ناشی از حمل و نقل کاالهای ترانزیتی است  که در این خصوص می 

ن می درصد تولید ناخالص ملی آ 1توان به کشور فرانسه اشاره نمود که درآمد ارزی این کشور از محل ترانزیت کاال نزدیک به 

 (.2913باشد.)آزادانی و عباسی،

 ایران به عنوان یک کشور گذرگاهی

 نحصرم گذرگاهی وموقعیت مناسب بسیار جغرافیایی موقعیت در گرفتن قرار لحاظ به که است کشورهایی ازجمله ایران کشور

 تنف کننده تولید عمده کشورهای که دارد قرار فارس ایران خلیج جنوب در. است برخوردار خوبی ترانزیتی مزایای از فرد، به

 که دارد قرار خزر دریای نیز ایران شمال میشود. در محسوب جهان انرژی گلوگاه و به عنوان است داده جای خود در را جهان

 جارتت در مهمی نقش تواند می و است آذربایجان و ترکمنستان قزاقستان، روسیه، ایران، کشورهای میان ارتباطی پل بهترین

 ارتیعب به. است همسایه پاکستان و عراق،افغانستان ترکیه، کشورهای با شرق و غرب از همچنین. کند ایفا کشورها این میان

 (.کشور2931) نوری،کند  ایفا موثری نقش جهان مناطق سایر و یکدیگر با کشورها این میان ارتباطی پل عنوان به میتواند ایران

 باطیارت های شبکه ظهور دوران تا.است داشته جهان حتی منطقه در مهمی نقش همواره ژئوپلیتیکی و جغرافیایی لحاظ به ایران

 یمعظ ذخایر کشف نیز پس آن از. است میشده محسوب غرب و شرق ارتباطی راه تنها گاه و مهمترین از یکی ایران اطالعاتی، و



 

 

 راه بی الح این با. بخشید کشور این به مضاعف ژئوپلیتیکی اهمیت ذخایر این کانون در ایران داشتن قرار و خاورمیانه در نفتی

 (.2939 ،)عزتی.است بخشیده ژئواستراتژیکی ژئوپلیتیکی اعتباری بدان ایران جغرافیایی ویژگیهای تک تک که بگوییم اگر نیست

 کارکردهای موقعیت گذرگاهی ایرانبرخی 

 کارکرد ارتباطی-4-1

 پیوند هم به را خشکی و آب جغرافیایی عرصه دو جنوب - شمال محور در ایران جغرافیایی فضای ارتباطی، موقعیت لحاظ به

 ور این از. دارد قرار شرقی جنوب و جنوبی آسیای ویژه به اقیانوسیه، و آسیا و اروپا های قاره ارتباط عمومی مسیر در و دهد می

. اشندب مرتبط ایران ارتباطی موقعیت با نحو هر به که دارد قرار هایی پدیده و جاییها جابه استراتژیها، تعامالت، معرض در ایران

 قرار یبرق جهانی بزرگ قدرت دو استراتژیهای فاصل حد در دقیقا اخیر، قرن دو طی ژئواستراتژیک، و ژئوپلیتیک لحاظ از ایران

 (. 21: 2933است)حافظ نیا، کرده بازی جهانی قدرتهای آمیز رقابت رفتارهای فرایند در را حایل نقش و داشته

 کارکرد اقتصادی-1-3

کشور ایران به دلیل اینکه در مسیر ترانزیت کاال و گذرگاه جمهوری های بالتیک،قفقاز،آسیای میانه و اسالو قرار گرفته است،از 

برخوردار باشد)زینالی  موقعیت ممتاز و بی نظیری برخوردار است.لذا از نظر حجم ترانزیت می تواند از عملکرد بیشتری

.به واسطه اهمیت و تاثیری که این موقعیت بر روی قدرت ملی کشورها به خصوص جمهوری اسالمی ایران (2913فرد،

دارد،ضرورت دارد که این بخش مورد توجه قرار گیرد.این نکته حائز اهمیت است که مبنا قرار دادن بخش کشاورزی و صنعت 

ستراتژیکی است.با توجه به خشک و نیمه خشک بودن سرزمین ایران و قلیل بودن منابع آبی برای توسعه ایران، یک خطای ا

سطحی و زیر سطحی،و نبود زمینه های اساسی و الزم برای صنعتی شدن و رشد و دانش کافی برای این امر در نتیجه موقعیت 

مورد توجه قرار گیرد و ابعاد آن به طور کامل گذرگاهی و ترانزیتی که به صورت خدادادی در سرزمین ایران وجود دارد،اگر 

ر شناسایی شود،می توآند به عنوان یک عامل در رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت ملی تاثیر گذا

 (.2931،باشد)احمدی،مصاحبه،اردیبهشت 

 کارکرد امنیتی 

در سطح منطقه و جهان دوچندان کرده است.وزرای  موقعیت گذرگاهی میان میان آسیا،اروپا و آفریقا اهمیت کشور ایران را

،مسیر داالن شمال جنوب را برای پیوند تجاری 2339ترابری کشورهای اروپایی در نشست کمیسیون اروپایی هلسینکی در سال 

ورهای ن با کشقاره های آسیا و اروپا معرفی کردند که ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا،اسکاندیناوی و روسیه از طریق ایرا

حوزه اقیانوس هند،خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا را برقرار می کند.در صورت و انجام این طرح ها،این اقدامات باعث اشتغال 



 

 

به بیانی دیگر،کارشناسان .(2931و جلوگیری از مهاجرت شده و تامین امنیت ملی و منظقه ای را به همراه دارد)عبدی و دیگران،

نیتی،عبور خط لوله صادرات نفت و گاز کشورهای حوزه مازندران از ایران،براساس اصل وابستگی متقابل،امنیت معتقدند از نظر ام

این کشورها را به امنیت ملی ایران پیوند خواهد زد و همسایگان ما ناچار خواهند شد در رفتارهای سیاسی خود مالحظات امنیتی 

 (.2911ایران را در نظر بگیرند)گودرزی،

 کنترلی کارکرد

از گدشته تا کنون همواره شاهد این حقیقت بوده ایم که کشورهایی که به صورت گذرگاه بوده اند وبه نوعی امکان ترذذ را برای 

اتی،حالت کنترلی و کشورهای دیگر به وجود اورده اند چه تردد زمینی،دریایی،هوایی و چه به صورت عبور فیبر نوری و مخابر

جود امده است. در واقع وقتی که یک کشور در مسیر کریدورهای منطقه ای یا بین المللی و یا گذرگاه)چه نها به وفرادستی برای آ

وردن ریر ساخت ها و امکان دهی هر چه بیشتر بدین منظور و همچنین ا به وجود آرگاه منطقه ای و بین المللی(شناخته شود بذگ

که این امنیت برای کشورهای تردد کننده که از این گدرگاه تردد می  تامین امنیت از طریق برنامه ریزی های مداوم به نحوی

وردکه تا کنون از این شرایط بهره کافی ود آتواند شرایط و ویژگی خاصی را برای کشور ایران به وج کنند قابل محرز باشد ،می

ند ابنکار عمل و امکان کنترل را بر روی را نبرده است و عملکرد ظعیفی را در این زمینه داشته است. در واقع این شرایط می توا

 (.2931 ،کشورهای تردد کننده و فضای موجود را به وجود آورد)حافظ نیا،مصاحبه،مهر

  کارکرد ترانزیتی-4-5

 متازم موقعیت و معدنی ذخایر ، انرژی منابع انسانی، منابع چهارگانه های مزیت بودن دارا علت به ترانزیت حوزه در ایران کشور

 قفقاز و میانه آسیای به راهبردی های دسترسی و کشور 23 با همسایگی جدید، هارتلند مرکز در گرفتن قرار نظر از جغرافیایی

 نظر براساس .است کرده ایفا را اهمیتی پر بسیار نقش کاال، ترانزیت و مبادله تحقق برای آسیا و اروپا میان مطمئن پلی عنوان به

 ایران از کریدور دو جهانی، نقل و حمل کریدور سه مجموع از المللی، بین نقل و حمل امور در متحد ملل سازمان کارشناسان

 (.2932گذرد)شریفی کیا و بویه، می

 ایران به عنوان یک کشور توریستی و گردشگری

 ها، دریاچه دریا، سواحل دریاها، طبیعی، گرمهای آب جغرافیایی، پدیدههای طبیعی، مناظر دارای و فصل چهار کشوری ایران

 یطبیع های موزه و هنری و تاریخی کوهها،بناهای مختلف، شناختی بوم جنگلهای اسکی، پیست هوایی، و آب مختلف شرایط

  .(2933رسول زاده اقدم، )است گردشگران برای ایران فرد به منحصر اکولوژی دهنده نشان اینها همه که باشد می



 

 

 وجود شدخاورشناسان، و آمد ابریشم، جاده مسیر در گرفتن قرار و داشته رونق ایران در دیرباز از گردشگری و جهانگردی

 مختلف حکومتهای در و متفاوت دردوره های. مدعاست این دلیل گسترده ارتباطی راههای و قدیمی چاپارخانه های کاروانسراها،

 رخشانتریند از یکی صفویه زمان در. است شده توجه گوناگون شرایط براساس مسئله این به غیره و سلوکیان هخامنشیان، جمله از

 متعددی تاسیسات و مناسب ارتباطی راههای امنیت، افزایش توسعه، آن عوامل مهمترین که رقم خورد درایران سیاحت دوران

  دوره این در بوده که

 جزء فرهنگی میراث و زمینه تمدن، سال 1222 از بیش با ایران.(31:  2913 پیروز بخت، و است.)الوانی شده ایجاد ایران در

 ازنظر برتر کشور 3 جزء ایران ، 1221 سال در یونسکو گزارش اساس بر باشد.  می تاریخی تمدن و قدمت با کشورهای اولین

 انجه در المللی گردشگربین جذب پتانسیل زمینه در اول کشور ده جزء دیگر، طرفی از و تاریخی زمینه و فرهنگی میراث

 12 رده در خارجی گردشگر پذیرش میزان زمینه در و جهان 11 رده در گردشگری صنعت در ایران ولی شود، می محسوب

 در کشوراول ده جز و فرهنگی میراث نظر از برتر کشور پنج جز ایران ، 1221 سال در یونسکو گزارش اساس بردارد قرار جهان

 در گردشگری صنعت اهمیت رغم (.علی2933باشد)رسول زاده اقدم، می جهان در المللی بین گردشگر جذب پتانسیل زمینه

 توسعۀ ازنی پیش گردشگری، با مرتبط صنایع در مناسب های ساخت زیر گسترش که داشت توجه باید کشورها، اقتصادی رشد

 هاشورک اقتصادی رشد و گردشگری بین رابطه چگونگی در مهمی نقش و بوده کشور هر در گردشگر جذب الزامات و صنعت این

 (.2933 ،) رضاقلی زاده.کند می ایفا

 هایبرنامه و هاسیاست در جهان کشورهای از بسیاری. است شدهشناخته جهان در توسعه مهم ابزارهای از یکی گردشگری

. کنندیم مبذول خاصی توجه اقتصادی و فرهنگی سیاسی، توسعه روند ادامه برای مؤثر ابزاری عنوان به گردشگری به کشورشان،

 قمناط ی توسعه در ایویژه جایگاه و نقش دنیا، خدماتی صنعت ترینبزرگ عنوان به گردشگری(. 2933بخشی، علی و فر نظم)

 اقعیو توسعه جهت در یقین طور به شود، شناخته خوبی به گردشگری با مرتبط هایزمینه و ابعاد که هنگامی. دارد جغرافیایی

 قطبهای ی زیرمجموعه گردشگری، ینمونه مناطق. شد خواهد برداشته تریمطلوب اجرایی و علمی هایگام جغرافیایی مناطق

 گردشگری، ینمونه مناطق ی توسعه. هستند گردشگری صنعت در شده مطرح مهم مباحث ترینمهم از یکی و گردشگری

 سید و مزیدی سقایی)شوندمی گردشگری قطب یک گردشگری رونق سبب و دارد دنبال به را گردشگری هایقطب ی توسعه

 (.2933، رضایی

 

 



 

 

 برخی کارکردهای صنعت گردشگری

 کارکرد اقتصادی

 یبرخوردار سایه در جهان مختلف کشورهای. می شود محسوب ارز و درآمد تامین یک منبع عنوان به اقتصادی گردشگری ازنظر 

 برنامه درتمامی که باوجودی. .هستند خویش سوی به جهانگردی جلب و جذب پی در متنوع، های جاذبه و گوناگون امکانات از

 کامیابی و موفقیت عمل مقام در ولی شده تاکید نفت صادرات بر متکی تکمحصولی اقتصاد از رهایی بر اخیر سالیان توسعه های

 از ییک عنوان به درایران گردشگری صنعت توسعه و رشد. است نیامده دست به زمینه این در محسوسی و مملوس توجه، قابل

 یزانر برنامه توجه مورد پیش از بیش باید کشور درآمدی منابع سازی متنوع و محصولی تک اقتصاد از رهایی عملی راهکارهای

  (.2933)رسول زاده اقدم،قرارگیرد کشور سیاستگذاران و

 ایجاد شغل

 ایکشوره اقتصاد برای اقتصادی موتور یک گردشگری. شود می جهان در شغل ایجاد و بهداشت سطح ارتقاء باعث گردشگری

 صنعت ، 1222 سال در جهانی گردشگری و مسافرت انجمن آماری گزارش اساس بر. باشد می توسعه حال در و یافته توسعه

 ایجاد جهان سراسر در شغل میلیون 122 همچنین صنعت می شود؛ این شامل را جهانی ناخالص تولید درصد 22/  1 گردشگری

 میلیون 1/  3 حدود اخیر سال سه در. باشند می کار به مشغول صنعت این در جهان در شاغلین درصد 1 حدود و است کرده

 تولید درصد 21 گردشگری صنعت که میشود زده تخمین ، 1212 سال تا. شد ایجاد گردشگری رونق خاطره به جدید شغل

 در جهان در شاغلین درصد 3 حدود و کند ایجاد جهان سراسر در شغل میلیون 132 همچنین شود؛ شامل را جهانی ناخالص

 های وزیرساخت خدمات ها، فعالیت از تلفیقی گردشگری (. صنعت2933رسول زاده اقدم، گردند) کار به مشغول صنعت این

 اشتغال ازنظر که برد نام را ها هتل و اقامتی مراکز و ها رستوران هوایی، خطوط توان می ها آن ترین مهم از که است مختلف

 تبدیل گردشگری و سفر واقع در (.2933دهند)قلی زاده، می تشکیل را گردشگری بزرگ صنعت از بزرگی بخش درآمد، و زایی

 22,1 حدود مجموع در گردشگری به وابسته صنایع با شده به طوری که دنیا در کار و کسب های حوزه بزرگترین از یکی به

 و سفر مستقیم سهم. است داده اختصاص خود به 1221 سال در دنیا اشتغال کل از درصد 22 و داخلی ناخالص تولید از درصد

 )اتاق بازرگانیمی باشد اشتغال کل از درصد 9,1 آن اشتغال مستقیم سهم و درصد 9 جهان داخلی ناخالص تولید از گردشگری

 (.2931صنایع معادن،

 

 



 

 

 امنیتی کارکرد

 همعادل یک پارامترهای گردشگری، و امنیت زیرا. است منطقه یک در گردشگری رونق پایدار امنیت ایجاد های زمینه از یکی

 عهتوس است ، امنیت وجود گردشگری رونق مهم عوامل از یکی که طور همان واقع در. دارند با هم مستقیم نسبتی که هستند

 رو این از. شد خواهد منطقه آن در امنیت آمدن وجود به موجب مقصد نیز یک در گردشگری وتردد منطقه یک در گردشگری

 (.2931 ،)موقر پاک. دارد هم با تنگاتنگی ارتباط امنیت مقوله و گردشگری صنعت پایدار توسعه

 باتث از نشان کشور هر در گردشگری صنعت توسعه و است؛ کشوری هر در گردشگری گسترش عامل ترین امنیت ملی،شاخص

 شگرانگرد کند .به عبارتی،ورود می معرفی جهانیان به گردشگری امن قطب عنوان به را کشور آن و دارد؛ کشور آن در ملی امنیت

امروزه  (.2939)گرائیلی،کنند می کمک نیز آن تحکیم به بلکه شوند نمی ملی امنیت تهدید موجب تنها نه کشور یک به خارجی

هانی تبیین کند .به گونه ای که میزان ورود صنعت گردشگری شاخصه مهمی است که می تواند امنیت ملی را در مقیاس ج

گردشگران خارجی به یک کشور نشانه ثبات و امنیت حاکم بر آن است و از طرفی تبادل گردشگر  میان کشورها ،نشانه ای از 

 (.2939صلح و دوستی در روابط بین المللی است) افشار و قریشی،

 وجود یمتقابل رابطه گردشگری صنعت و امنیت بین و است بوده محور امنیت کامال ای پدیده گردشگری صنعت توسعه و رشد

 برای(.2939گرائیلی،)است گردشگری رکود سبب امنیت عدم و است گردشگری رونق سبب امنیت وجود: که صورت بدین.دارد

 نیازمند شود مند بهره آن سرشار سود از و آورد دست به جهانی بازارهای از را خود واقعی سهم ایران در گردشگری صنعت آنکه

 امطلوبن چهره شناساندن و ایران داخلی امنیت علیه تبلیغات علت به سویی از. هستیم ها ترجمان و نهادها کلیه در ملی عزم یک

 فرهنگی ادلتب و صالح خود نوبه به امر این رسید سازگاری ارتقاء و ملی هویت تقویت به توان می صنعت این گسترش با کشور از

 جهانیان به گردشگری امنیت قطب یک عنوان به را آن و آورد خواهد ارمغان به کشور برای را اجتماعی و فرهنگی امنیت و

  (.2939گرائیلی،)نمود خواهد معرفی

 و یتامن. هستند خارجی و داخلی مناسبات در تنگاتنگ ارتباط در یکدیگر به وابسته مقوله دو گردشگری و امنیت رو ازاین

 یا) ایشافز که معنا این به. کاهشی تأثیر هم و باشند داشته هم بر افزایشی تأثیر توانند می هم دوجانبه تعامل در گردشگری

. است نیتام مقوله با مستقیم ارتباط گردشگری بنابراین بالعکس، و شد خواهد گردشگری( رکود یا) رونق باعث امنیت،( کاهش

 جریان به نسبت ها دولت اصلی وظایف ازجمله گردشگران به الزم خدماتی و رفاهی امکانات ارائه و تسهیالت امنیت، ایجاد

 (.2939افشار و قریشی، )هست گردشگری

 



 

 

 پژوهش پیشینه

در رابطه با نقش موقعیت گذرگاهی و ترانزیتی در رونق و توسعه گردشگری تا کنون پژوهش کامل و جامعی که بتواند کل عنوان 

است.هر جند به صورت جزئی اشاره ای دارند  که در ادامه برخی از این موارد به صورت مختصر را پوشش دهد صورت نگرفته 

 یدین شرح است:

جواد رحیمی مقدم و افسانه شجاعی در پژوهشی با عنوان:نقش موقعیت ژئوپلیتیکی  مرز مهران در توسعه پایدار گردشگری 

موقعیت ویژه و استثنایی شهرستان مهران در دسترسی سریع و آسان کنند که  ( بیان می2931شهرستان مهران در استان ایالم)

به اماکن زیارتی کشور عراق، بازگشایی بازارچه مرزی و گمرک مهران، عبور مسیر ترانزیتی کاال از مرز مهران به عراق و از آنجا 

لت عراق به مراودات مرزی از این ناحیه به دیگر کشورها و برخورداری از جاذبه های اکوتوریستی، تاریخی و نیز تمایل بیشتر دو

نسبت به پایانه های دیگر، فرصت های ویژه ای را در زمینه ی گسترش صنعت گردشگری و توسعه پایدار اقتصادی را در اختیار 

ا ر می دهد که موقعیت ژئوپولیتیکی در جذب گردشگر و توسعه توریسم قابلیت باالیین این منطقه قرار داده است.. نتایج نشا

 دارد و مرز مهران با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی توانایی توسعه گردشگری و درآمدزایی را برای منطقه دارد

(به این نکته اشاره می کند که موقعیت جغرافیایی 2932پریوش کرمی در مقاله ای تحت عنوان:گردشگری،موضوع علم جغرافیا)

 ردشگریگ توسعه رهگشای ،ابریشم جاده :ا حشمتی پور در پژوهشی تحت عنوانرسانکشورها رابطه تنگاتنگی با گردشگری دارد. 

( اشاره دارد که کشورهایی که در مسیر ارتباطی جاده ابریشم قرار دارند نه تنها حفظ و نگهداری 2913اسالمی) کشورهای در

 آن را بر عهده دارند بلکه موجب زنده ماندن سنتهای منطقه و رونق گردشگری می گردد.

 پژوهش شناسی و محیط شناسی روش

می  پژوهش موضوع تبیین به(  اینترنت مجالت، کتب،) کتابخانه ای منابع از استفاده و تحلیلی–توصیفی روش با حاضر پژوهش

 جاذبه های و راههای ارتباطی جغرافیایی، موقعیت خاک، وسعت سبب به که است پهناوری سرزمین ایران، پردازد.کشور

 چند درخشان تمدن و فرهنگ و هوا و آب تنوع ایران، طبیعت جذاب. دارد ویژهای اهمیت خارجی جهانگردان برای گردشگری،

 هگرو به دو می توان را جاذبه ها و مناطق این. است کرده گوناگون جاذبه های از سرشار را کشور باستانی این ایران، ۀسال هزار

 از یکی بالقوه صورت به ایران کشور اکنون هم.(2931،کرد)جوادی  تقسیم فرهنگی -تاریخی جاذبه های و طبیعی جاذبه های

 ناسب،مت جمعیت استراتژیک، و طبیعی سرشار منابع استراتژیک، ژرفای وسیع، سرزمین: نظر از جهان قدرتمند کشور پانزده

 مؤلفه خشیاثرب که آنجایی از اما است؛ پویا ملتی و غنی، ادبیات ملی، هویت تاریخ، ،(گذرگاهی) ژئوپلیتیک استثنایی موقعیت

 جهانی سطوح در المللی بین گسترده ارتباطات با افزاری نرم های جنبه همراهی مستلزم خارجی سیاست در ملی قدرت های

 با لمللا بین نظام نوین های بندی صف در متناسب جایگاه نبود دید از کشور این تا شده سبب مهم این به نکردن توجه است،



 

 

(. افرادی بر این باور هستند که آنچه 2932)رشنو، گردد رو روبه المللی بین و ملی منافع کاستی و ها هزینه روزافزون رشد

موجب اتصال و ارتباط ایران با نظام جهانی و تاثیرگذاری ایران در سده ی اخیر شده،موقعیت جغرافیایی و چهار راهی کشور 

(. ایران جایگاه پراهمیت و استراتژیک 31: 2932م بین الملل مرتبط کرده است)اطاعت، ایران بوده و این عامل ایران را با نظا

بسیار مهمی برای قدرتهای عمده در جهان امروز و همچنین اهمیت منطقه ای در میان خلیج فارس از نظر نظامی و جغرافیایی 

 دریاچه و دریاها زیبا؛ چشم اندازهای و طبیعی مناظر (.steven 2014،Riseدارد.در واقع ایران یک مرز بین شرق و غرب است)

 مانند کوهها، ارومیه دریاچه و عمان دریای و فارس خلیج جزایر و سواحل و مازندران، دریای سواحل مانند آنها، سواحل و ها

 مانند ی،معدن هراز؛آبهای جنگلی گردشگاه و نور، جنگلی پارک سیسنگان، جنگلی پارک مانند زاگرس؛جنگل، و البرز کوه رشته

 لیم پارک گلستان، ملی پارک مانند شده، حفاظت مناطق و ملی پارکهای محالت؛ گرم آب و الریجان، گرم آب سرعین، گرم آب

 مسیر در قرارگرفتن و ایران کهن (.تاریخ2931 ،لوت)جوادی کویر مانند وکویر، ارومیه؛ ۀدریاچ ملی پارک و خجیر، ملی بمو،پارک

 جهان در بشری تمدن مهم قطبهای از یکی عنوان به ایران تا شده غرب، باعث و شرق دنیای بین ارتباطی راه و ابریشم ۀجاد

 حس اخیر سالهای خصوص در به و افزوده آن اهمیت به اسالمی فرهنگ با آن آمیختن و باستانی اصیل فرهنگ .باشد مطرح

 افزایش سرزمین این مطالعه و بازدید مورد در را گردشگرانو  مردمشناسان، محققان، جامعه شناسان، دانشمندان، کنجکاوی

 وانبه عن می تواند است، مانده برجای ایران تمدن و فرهنگ تکوینی سیر از که مختلفی و نشانه های متنوع و آثار. است داده

 (.121 :2911رضوانی،گیرد ) قرار استفاده مورد گردشگری جاذبه های

 ایرانوضعیت آمار و ارقام گردشگری 

 رقبای  با آن مقایسه و ایران گردشگری پذیریرقابت هایشاخص مورد در اقتصاد جهانی مجمع آمار براساس

. تاس داشته مطلوبی رشد شاخصها از بسیاری در اخیر هایسال طی ایران داشت بیان توانمی گردشگری زمینه در خود منطقه

 1223 سال در کشور، 212 بین از 31 رتبه صعود، پله 23 با ،1229 سال در کشور، 293 بین از 221 رتبه 1222 سال در ایران

 اختصاص خود به را جهان کشور 293 بین از 39 رتبه صعود، پله 1 با 1221 سال در نهایت در و کشور 212 بین از 31 رتبه

 9,1 ،1223 سال در امتیاز این که است 9,1 معادل ،1221 گردشگری و سفر پذیریرقابت شاخص در ایران امتیاز. است داده

 در 1221 سال در هشتم جایگاه به 1223 سال در خاورمیانه کشورهای بین در نهم جایگاه از ایران رتبه همچنین. است بوده

 قیمت همچون هاییشاخص در بسیارمطلوب وضعیت و ایران به گردشگران ورود رشدروبه روند. است کرده صعود گروه این

 ریگردشگ صنعت در گذاریسرمایه هایجذابیت دهندهنشان پذیری، رقابت هایشاخص سایر در رشدروبه روند کنار در رقابتی

 .((semega.ir/Home/Tourismاست ایران



 

 

 13۳۱ تا 13۳۱ سالهای طی ورودی گردشگران آمار( 1)شماره جدول 

 کل مرزها نامشحص زمینی دریایی هوایی سال

 9131213 - 11133 1311319 391331 2932سال

 1239239 - 23111 9213312 339211 2932سال

 1122113 - 92933 9112931 2992223 2931سال

 2311239 292122 11111 - 2321133 2939سال

 2133929 233111 11211 9212313 2312133 2931سال

 1322211 - 11239 9212313 2331913 2933سال

 3229311 - 13333 9339311 2311331 2933سال

:  گردشگری توسعه از حمایت و ریزی برنامه دفتر گردشگری، معاونت گردشگری، و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان: منبع

 (.13۳5) فروردین

 ن در زمینه موقعیت ترانزیتی و گردشگریمقایسه کشور ترکیه با ایرا

 ترکیه

 دو زیرشاخص گفت توان می دارد، قرار جهان ام 99 جایگاه در گردشگری پذیری رقابت شاخص نظر از که ترکیه کشور مورد در

 ایموقعیت خاص جغرافیایی، زیرساخته: از عبارتند که اند کرده را کمک بیشترین شاخص این در ترکیه رتبه ارتقای به

 زیرشاخص زمینه در ترکیه ضعف نقاط اگر مسلماً. تجاری سفرهای برای آمادگی و فرهنگی حمل ونقل هوایی، منابع

 میشد)کریمی برخوردار جهان گردشگری صنعت در مالحظهای قابل جایگاه از کشور این نداشت، وجود وایمنی امنیت

 این توجه دهنده نشان که کرده معرفی مختلفی استراتژیهای و ها برنامه1219 سال تا ترکیه (.کشور2933 دستنایی،

 ریزی، برنامه: از عبارتند گردشگری بخش در کشور این استراتژیک 13 باشد، می گردشگری بخش به کشور بخش



 

 

 آموزش، ترفیع، و زیرساخت،بازاریابی و ونقل حمل توسعه، و تحقیق داخلی، ها،گردشگری سازمان گزاری، سرمایه

 ریگردشگ توسعه ریدورهایک گردشگری، توسعه مناطق گردشگری، سازی شهری،متنوع برندسازی خدمات، کیفیت

 اییج تا کرد خواهد  گردشگری بخش در ای مالحظه قابل پیشرفت ریزی برنامه چنین اب مسلما گردشگری شهرهای و

 است ترکیه جغرافیایی موقعیت (.2931 ،) کیانی.است یافته ارتقاع گردشگری بخش در کشور این جهانی 3 رتبه تا که

 ترکیه داخلی ناخالص تولید رشد ، 1221 سال در.است نزدیک اروپایی کشورهای هم و کشورهای خاورمیانه به هم که

فروحی و ابونبی  )است مالحظه قابل و باال بسیار که بوده درصد 23 کشور این گردشگری و سفر صنعت حسب بر

،2931.) 

 ایران

 ناخالص تولید از درصد1,3 معادل دالر میلیارد 22,1 ایران در داخلی ناخالص تولید از گردشگری مستقیم سهم 1221 سال در

 2,3 دحدو مساحتی با و آسیا غربی جنوب در زیاد بسیار قدمت با کشوری . ایرانداده تشکیل را کشور این کل داخلی

 مثبتی تأثیر موضوع همین که بوده دنیا برتر کشور ده از یکی کشور این اقلیمی شرایط ازنظر.است کیلومترمربع میلیون

 عضیدرب سال از اوقاتی در که بطوری کرده، چهارفصل را کشور این محیطی، دارد. تنوع کشور این گردشگری صنعت در

 زیبا وجودکوهستانهای. دارد تابستانی و گرم هوایی دیگر ای منطقه در زمان همان در و زمستانی و سرد هوا شهرها از

 را ایران دست این از ومواردی کویر گرم، آب های چشمه وسیع، دشتهای خاص، های دریاچه و متعدد رودهای و

 ودخ استراتژیک موقعیت از استفاده امکان است. ایران کرده متمایز صنعت این در برجسته کشورهای از یکی بهعنوان

 میان اتصال توانایی ابریشم جاده مسیر جایگاه در وهمچنین داشته را میانه آسیای بازارهای به ای دروازه عنوان به

 هزارساله چند تمدن و تاریخ با که است کشورهایی ازجمله ایران دیگر سوی دارد.از را غرب و مرکزی آسیای چین،

 خود باستانی و تاریخی اثر 19 تاکنون کهن دنیای از یادگارهایی با کشور این. کند می جلب را گردشگری هر نظر خود

 (.2931،فروحیو ابونبی است) رسانده ثبت به یونسکو فهرست در را

 2۱15و  2۱12ترکیه در رقابت پذیری گردشگری در سالهای رتبه جهانی دو کشور ایران و ( 2جدول)شماره

 

 

تغییر  7102 7102 کشور

 رتبه

 1 44 44 ترکیه



 

 

 

 

 13۳1منبع:اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران،

 

 نتیجه گیری

موقعیت  با وجود موجود است که در بسیاری از کشورها،یکی از منابع مهم ارزآوری درآمد از طریق گردشگری است.کشورهایی

به ارزآوری از طریق گذرگاهی و ارتباطی و نداشتن زمینه کافی در خصوص مکانها و فضاهای گردشگری،به شکل چشمگیری 

.کشور ایران با وجود موقعیت ممتاز از لحاظ ترانزیتی و قرار گرفتن در چهار راه ارتباطی جهان و روی آورده اندگردشگری 

وجود مستعد بودن در زمینه ی چشم انداز های گردشگری و توریستی،متاسفانه آنطور که باید از این موقعیت و همچنین با 

شرایط استثنایی بهره الزم را نبرده است.موقعیت گذرگاهی و ترانزیتی یکی از مولفه های جذب توریسم و رونق گردشگری است 

ست و همواره در طول تاریخ شاهد این مورد بوده ایم که قرار گرفتن بر سر که ایران به شکل مطلوبی از این موقعیت برخوردار ا

موقعیت گذرگاهی و ذاتی خود که درک  کشور ایران باجاده ابریشم باعث جذب گردشگری در فضای جغرافیایی ایران شده است.

نحصر به فرد خود،می تواند با در نظر و با داشتن جاذبه های گردشگری م سه قاره آسیا،اروپا و آفریقا را به هم پیوند می دهد

گرفتن زیرساخت ها و دستورالعمل ها در خصوص رشد و توسعه صنعت گردشگری جایگاه خود را در زمینه جذب گردشگر ارتقا 

آمارهای موجود در زمینه جذب دهد که مهمترین و پراهمیت ترین جنبه آن رشد و توسعه اقتصادی در زمینه های مختلف است.

ر کشورهای حوزه خاومیانه و به خصوص کشور ترکیه که موقعیتی جغرافیایی مشابه ایران دارد،حاکی از آن است که گردشگرد

وضعیت بسیار مطلوبی را نسبت به ایران دارند.در نتیچه از این موقعیت ذاتی گذرگاهی که در جذب و رونق و توسعه گردشگری 

 استفاده را برد. می تواند نقش بی بدیلی را ایفا کند باید نهایت

 

 

 

 

 4 79 72 ابران



 

 

 منابع

 

(.تحلیلی بر وضعیت امکانات و تهسیالت گردشگری شهر سمنان از منظر 2931ابراهیم زاده،عیسی؛دارابی،مرضیه و دارابی،ابوالفضل)-2

 .11گردشگران با استفاده از آزمون پیرسون.نشریه پژوهشی و برنامه ریزی شهری،سال ششم،شماره 

 (.بررسی مسائل اقتصاد روز ایران.معاونت اقتصادی،اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشاورزی ایران.2931م)ابونبی،آیدا و فروحی،شین-1

 (.امنیت و صنعت گردشگری و نقش آن بر صنایع تولیدی.سال سوم،شماره یازدهم.2939افشار،علی و قریشی،سید محمد)-9

 هانگردی.تهران،دفتر پژوهشهای فرهنگی.(.فرایند مدیریت ج2913الوانی،سید مهدی و پیروز بخت،معصومه)-1

 ( عوامل موثر موفقیت بر ترانزیت جاده ای کاال از قلمرو جمهوری اسالمی ایران.2913احمدی پرتوی،سحر)-3

 (،سیاست خارجه و توسعه ایران،انجمن ژئوپلیتیک ایران.2932اطاعت،جواد)-3

 شر سفیر.( ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران،تهران:ن2913اطاعت،جواد)-1

 (اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک،چاپ پنجم،انتشارات پاپلی.2933حافط نیا،محمدرضا)-1

 (،جغرافیای سیاسی ایران،تهران:انتشارات سمت؛چاپ هشتم.2933حافظ نیا،محمدرضا)-3

المللی جغرافیدانان چهارمین کنگره بیت اسالمی. کشورهای در گردشگری توسعه رهگشای ابریشم (.جاده2913حشمتی پور،رسانا)-22

 جهان اسالم.

(. فصلنامه تحقیقات 2931-2912(.سازمان جهانگردی و تاثیر آن بر توسعه گردشگری در دوره پهلوی دوم)2931جوادی،رقیه)-22

 تاریخی گنجینه اسناد،سال بیست و سوم.

 از کشور. ( شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترانزیت جاده ای2931دوست خواه واجاری،رضا)-21

 (.الزامات ژئوپلیتیک در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران.2932رشنو،نبی اهلل)-29

 .نور پیام تهران.دانشگاه. توریسم صنعت و (.جغرافیا2911اصغر) علی رضوانی،-21

محدودیت های گردشگری در (.فرصت ها و 2933رسول زاده اقدم،سید رسول؛میرمحمد تبار،احمد؛عدلی پور،صمد و زینی وند،یوسف)-23

 ایران.مطالعات جامعه شناسی،سال هشتم،شماره سی ام.



 

 

(.نقش حمل و نقل هوایی،هتل ها و رستوران ها در رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی.برنامه ریزی و 2933رضا قلی زاده،مهدیه)-23

 توسعه گردشکری.

وپلیتیکی مرز مهران در توسعه پایدار گردشگری شهرستان مهران در (.نقش موقعیت ژئ2931رحیمی مقدم،جواد و شجاعی،افسانه)-21

 استان ایالم.دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین.

 (،ارائه الگوی بهینه مکان یابی مراکز تسهیالت دهی نجاری در کشورهای اکو و آسیای میانه.2913زینالی فرد،یاشار)21

(.تحلیل عوامل موثر بر رشد توسعه مناطق نمونه گردشگری از دیدگاه 2933ید رضایی،سید پدرام)سقایی،مهدی؛مزیدی،هاجر و س-23

سرمایه گذاران؛مطالعه موردی:مناطق نمونه گردشگری استان گلستان.مجله پژوهشهای نوین علوم جغرافیایی و 

 .11،سال سوم،شماره2933شهرسازی.زمستان

قعیت ترانزیتی و ژئوپلیتیکی سیستان و بلوچستان و استراتژی های نوین اقتصادی کشورهای (،مو2932شریفی کیا،محمد و بویه،چمران)-12

 حوزه خلیج فارس،چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم.

 (.آثار اقتصادی سفر و گردشگری در ایران.2933کریمی دستنایی،طاهره)-12

،شماره هشتاد و 12ا.فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جغرافیایی سپهر،دوره (.گردشگری موضوع علم  جغرافی2932کرمی،پربوش)-11

 دوم.

(.مقایسه تحلیلی قشم و آنتالیا به منظور ارائه راهبردهای توسعه گردشگری.فصلنامه انسان و محیظ 2931کیانی،سجاد و کیانی،واحد)-19
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Abstract 

Tourism has been flourishing in Iran for a long time, and the reason for this claim is being on 

the Silk Road, the arrival and departure of orientalists, the existence of caravanserais, old 

printing houses and extensive communication routes. Iran with its inherent transit position 

that connects the three continents of Asia, Europe and Africa. And having its own unique 

attractions It can  by considering the infrastructure and instructions Regarding the growth and 

development of the tourism industry Improve their position in attracting tourism The most 

important aspect is economic growth and development in various fields. Existing statistics on 

tourist attraction in Middle Eastern countries And especially Turkey, which has a geographical 

location similar to Iran It indicates that it has a very favorable situation compared to Iran. The 

present study has been done using descriptive-analytical method and the use of library 

resources (books, magazines, Internet) and the research findings are evidence of the fact that 

Iran's transit position has an undeniable and irreplaceable role in attracting and tourism. And 

can improve currency and economic development. 
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